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 مقیاس بزرگدیجیتال های  نقشهارتوفتوها و در این دستورالعمل شامل  ای موردی عکسی و نقشه محصوالت

 و یا قرار دارند برداری کشور در آرشیو سازمان نقشه و بودههای پوششی کشور ن که در چارچوب پروژه دنباش می

 .هستنددر حال تولید 

برای همه این محصوالت بسیار شبیه به یکدیگر بوده و از یک منطق مشابه  ایندکسکه اساس تولید  از آنجا 

 .شوداستفاده دستورالعمل از همین  ،موارد مشابهکند، برای  تبعیت می

اشد که با استفاده از وجود داشته ب Shapefileاز نوع  ایندکس  ر کنار هر محصول، فایلهدف آن است که د 

. از آنجا که اداره یافتداخل محدوده طرح دست  از  هر نقطه ، ارتوفتو و .... نقشه ،بتوان به مشخصات عکس  آن

های مکانی  اندازی سرویس اقدام به راه 2971مدیریت خدمات فنی، از ابتدای سال  -تمرکز مدارک فنی

مواردی  .باشد میضروری  ها آنمند بودن ساختار  و قاعده دکساین های فایلوجود این ، محصوالت سازمان نموده

باشند و ممکن است بنا بر  می WMSد از دیدگاه ساخت سرویس مکانی نگرد که در این دستورالعمل اشاره می

 هایی مازاد بر این موارد نیز اضافه شوند. سایر نیازها، خروجی

 

 :است یازموردن فایل دوبرای هر طرح 

 در فرمت  محدوده طرحShapefile   پیشوندبا Border 

 در فرمت  طرح دهنده یلتشک های شیت ایندکسShapefile  پیشوندبا Sheets 

 :یکلالزامات 

 یک الیه با فرمت در قالب بایست می ها همه خروجی Shapefile  از نوع  ها آن تصویر سیستمبوده و

GCS_WGS_1984 های فایلچنانچه (د. باش DGN  وKMZ  دو ، این گردند میدر روند کاری تولید

 شوند(داده تحویل  ها Shapefile به همراهفایل نیز 

  کمتر و  طول فیلدهامطابق با مندرجات دستورالعمل بوده و  دقیقاًخروجی  های فایلفیلدهای الزم است

 خروجی نباشند. های فایلیا بیشتر از دستورالعمل مربوطه در 

  با دستورالعمل مربوطه مطابقت  کامالًد نوع فیلد، طول فیلد و نام فیل ازنظرمشخصات فیلدها الزم است

 رعایت حروف بزرگ و کوچک شود.  حتماًداشته باشد. دقت شود که در مورد نام فیلدها، وجود 

  از  اشتباهاًمطابق با دستورالعمل مربوطه بوده و  دقیقاً "_"و  "–"الزم است که استفاده از کاراکترهای

 دیگری استفاده نشود. جای بهیکی 

 



  موردنیازهای  خروجی

باشند و یا چندین الیه  DWGیا  DGN فرمت با  های موردی ممکن است شامل چندین شیت نقشه نقشه

ها و نام  محدوده شیت ی. برای حالت اول الزم است فایل(GISReady های نقشه) Shapefile  در فرمت ای نقشه

 ی که با فرمت یها الیه اساساًنخواهد بود چون را نشان دهد، ولی برای حالت دوم چنین فایلی نیاز  ها آن

Shapefile شوند.  یکپارچه بوده و شیت بندی نمی صورت بهبرای تمام محدوده طرح گردند  ذخیره می 
، تعداد باشندارتوفتو  های Sheetو یا  DGN/DWG ها در قالب  نقشهای از  محصول تولیدی، مجموعهچنانچه 

 . باشند Borderو  Sheetsهای  پیشوند با ها آناسامی  ،دنباش می موردنیاز Shapefileبه فرمت فایل دو 

 

  فایلSheets باشد می یرمشخصات زفیلد با  سه دارای و ها آن نامو ها  شیت حاوی: 

o  فیلدPRJECT_COD  از نوعText  کاراکتر حاوی شماره پروژه 02به طول 

o  فیلدSname  از نوعText  محصول های شیتکاراکتر حاوی اسم  02به طول 

o  فیلدDSN_NUM  از نوعText کاراکتر حاوی شماره طرح 02ل به طو 

  فایلBorder  باشد و دارای دو فیلد با مشخصات زیر می نماید مشخص میمحدوده طرح را : 

o  فیلدPRJECT_COD  از نوعText  شماره پروژهکاراکتر حاوی  02به طول 

o  فیلدDSN_NUM  از نوعText  کاراکتر حاوی شماره طرح 02به طول 

 

( GISReady های نقشه)  Shapefileدر فرمت  های تولیدی  چنانچه نقشههمانطور که پیشتر به عرض رسید، 

 .نمودایجاد  Border پیشوندباید با نیز را   فقط همان فایل محدوده طرح الزم است، که نام آنباشند، 

  فایلBorder باشد مشخصات زیر میفیلد با  دونماید و دارای  محدوده طرح را مشخص می: 

o  فیلدPRJECT_COD  از نوعText  ج مقادیر مندر ،شماره پروژه کاراکتر حاوی  02به طول

 .باشند ” G- “باید دارای یک پسوند  Borderفایل از  PRJECT_COD یلددر ف

o  فیلدDSN_NUM  از نوعText  کاراکتر حاوی شماره طرح 02به طول. 

 

 مقادیر مربوط به کدو با توجه به  ایندکس های فایل، پس از دریافت اداره تمرکز مدارک فنی

PRJECT_COD  در دیتابیس  موجوداطالعاتAccess،  ای مکانی را ه سرویس موردنیازسایر اقالم اطالعاتی

 نماید. ها اضافه می شناسایی و به فایل
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